
 

 

 

Råde Jeger og Fiskerforening 
Postboks 78, 1640 Råde 

 

 

Referat fra styremøte 

10. Desember 2019 
 

Sted: Jegerhytta Jerndalen        

 

Innkalt:  

Ole Morten Gabrielsen, Arnt Maurseth, Jan Ihleby, Cecilie Christin Hansen, Arild Kristiansen, Anders 

Sandvig, Sten Pettersen, Bent Hansen, Kjell Solhaug, Andrè Holt, Siri Marlen Lindem, Lars Mørk, 

Silje Monica Andersen, Reinert Fredriksen, Jon Sanne 

 

Tilstede: 

Ole Morten Gabrielsen, Kristoffer Bergstrøm, Johnny Eliassen, Arild Kristiansen, Bent Hansen, Kjell 

Solhaug, Andrè Holt, Siri Marlen Lindem, Lars Mørk, Silje Monica Andersen, Reinert Fredriksen, Jon 

Sanne 

 

 

 

Sak nr. AGENDA:  
 

Ansvar Dato 

ferdig:  

6/1/19 Godkjenning av innkalling   

 - Godkjent   

6/2/19 Gjennomgang av møtereferat fra oktober   

 - Egen styringsgruppe NSF – ikke skjedd noe her pr. nå. Styrets 

leder har signaturrettighetene i Min Idrett – NSF. Vi trenger to 

frivillige som kan legges inn her. 

Hagle – 

Reinert  

i.l.a. 

uke 

51 

6/3/19 Utleie av trapbane   

 - Ønsker å avvente dette til nytt hagleutvalg er på plass. Fokuserer 

i første omgang å få ett hagleutvalg opp å gå, eventuelt se på 

mulighetene for dette nærmere sommeren. Vi er for så vidt også 

avhengige av å beholde de aktive skytterne om det skal gå rundt. 

Dette er veldig avhengig av at vi er med i NSF. 

  

6/4/19 Utvalgene informerer, samt detaljert orientering fra kasserer    

 - Dameutvalg:  

Rifleskyting førstkommende lørdag, dette blir årets siste 

aktivitet. Siste året har gått veldig bra, utvalget ender økonomisk 

i pluss – dette er gledelig       

Siri har valgt å trekke seg tilbake etter dette året er over. Dette er 

trist, vi takker for innsatsen       Spørsmål rundt videre drift i 

utvalget, da det nå kun er 2 medlemmer igjen her nå. Det skal 

være minimum 3 stk. pr utvalg. 
 

- Jaktutvalg:  

All jakt går videre. Felt lite dyr, totalt 7 av 17. Det er lite dyr i 

skogen. Ny info ang drikking på post – kan vise seg at det er 

feilinformert, alkohol har blitt drukket - men først etter endt jakt. 

Startet hundegruppe, på nettsiden vår er det informert om 

ettersøkskurs – dette er ikke hundegruppa informert om. Tas til 

etterretning. Informasjon om hundekurs skal gå gjennom 

hundegruppa. 

 

  



 

 

- Fiskeutvalg:  

Vannressursloven er under revisjon, blitt bedt om å kommentere 

dette. Skrevet mye om avrenning i bekker – oversendt dette. Fått 

gode tilbakemeldinger rundt dette. 

 

- Hagleutvalg: 

Nesten ikke folk igjen. Det er ett utvalgsskifte i disse dager – 

tøffe tider nå om dagen. 

 

- Rifleutvalg: 

Går sin gang. Ribbeskyting den 18. Dette blir spennende. 

Rekordår for rifle – over 110 000,-       

 

- Kasserer: 

Pr november ligger vi an til ett underskudd på -56 000,- 

Tror ikke det kommer til å være voldsomt underskudd ved 

årsslutt.  

Gjort større investeringer på riflebanen. Var på tide med 

vedlikehold her. 

Kjell trekker seg som kasserer etter dette året, ser på løsning for 

å erstatte Kjell. Mulighet å finne hjelp til dette eksternt? 

 

6/5/19 Arbeidet til valgkomitéen   

 Jobber med det, alle må aktivt hjelpe til så godt de kan. alle  

6/6/19 Kort info siste SUNG møte 20. Nov.    

 SUNG har sendt forslag på minimum dybde for krabbeteine skal være 

25 m. Slik som det var før.  Nå som teinene kan settes mye grunnere 

fører det til at hummeren går i krabbeteinene om sommeren da den også 

oppholder seg på grunnere vann.  

Forslag på 2 ukers jakt på hegre, samt felling av hegrer som beiter i 

gytebekker for sjøørret.  

Dette p.g.a. at hegrebestanden rapporteres som stert økende.  

  

Forslag om ny kvote på sel – øke til 50 stk. 

 

  

6/7/19 Dato årsmøte   

 Torsdag 27/2, alternativt torsdag 5/3 

Starter kl. 18.00 

Arild kontakter Eldrebølgen for booking. 

Frist for årsberetninger fra utvalgene 20 januar – sendes Reinert 

Frist for årsmøtedato kunngjøres 2 mnd før 

Frist for saker – 1 mnd før 

Frist for innkalling – 2 uker før 

 

 

 

 

 

Syret 

 

6/8/19 Info vedr. tippemidler og nytt klubbhus   

 Vært møte i kommunen vedrørende midler – RJFF står nå på første plass 

for midler til ny hytte. Dette er ikke kommet skriftlig, blir i tilfelle 

bekreftet på nyåret.  

1/3 tippemidler, 1/3 kommune og 1/3 dekkes selv til hytte. 

Ser i tiden fremover hva som skjer – former etter behov en gruppe. 

 

 

 

Styret 

 

6/9/19 Fortrolighet utvalgsledere vs styret   

 Om det oppstår hendelser, så skal styret informeres om dette. Om noen 

motsetter seg dette, vil heller ikke systemet fungere. Det er viktig at 

dette følges opp av alle utvalgsledere, samt styret. 

 

 

Styret.  

 

6/10/19 Trap og rifleskyting i regi av dameutvalget   

 Spørsmål om dameutvalget har samme fordeler som hagle og rifleutvalg. 

Dette bekreftes. Dameutvalget har samme fordeler som hagleutvalget. 

Blir fremmet forslag om at alle utvalg skal ha samme fordeler hos 

hverandre. Dette reguleres med kort/liste til alle som deltar i utvalg. 

 

 

 

 

 



 

 

Besluttes at dette innføres som en prøveordning fra 01.01.2020 – gjelder 

for alle utvalg i foreningen. Understrekes at det er en prøveordning. 

Viktig at lister oppdateres løpende av alle utvalgsledere. 

Enstemmig vedtatt som en prøveordning frem til sommeren. 

 

 

 

 

Styret.  

6/11/19 Eventuelt   

 - Fått en meget trist beskjed om at vedkommende dameutvalget er 

på villsvinjakt hos har gått bort. Utvalget ønsker å kjøpe en 

krans/bukett fra foreningen til begravelsen. Dette er OK. 

- Ønske om at vi tenker over hvordan vi ordlegger oss i sosiale 

medier. Det er viktig å utstråle positivitet og samhold. 

- Saken med NSF må løses inneværende år – ellers mister vi 

trolig enda flere skyttere, da også ekstra inntekter. Hagleutvalget 

må se på dette i samråd med styreleder, da han som nevnt har 

signaturrettigheter. 

 

 

  

 

Neste styremøte: ca to uker 

før årsmøte 2020  

 

Sekretær 

 

Jon Sanne  

 

utsendt dato:  11.12.2019 

 

  


